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Azbest w gospodarstwie Pomoc zwierzêtom

Zwierzêta udomowione s¹ skazane tylko na na-
sz¹ opiekê. Pozbawiaj¹c jej, skazujemy je na 
wielkie cierpienia. Decyduj¹c siê na psa lub kota 
mieszkaj¹cego w domu opiekunowie bior¹ na 
siebie du¿¹ odpowiedzialnoœæ za ich dobrostan.
Zauwa¿one zwierzêta bezdomne nale¿y zg³a-
szaæ w godz. pracy urzêdu pod numerem telefonu:  
25 756 25 40. Poza godzinami pracy urzêdu oraz 
w weekendy Powiatowemu Centrum Zarz¹dza-
nia Kryzysowego przyjmuj¹cemu zg³oszenia 
pod numerem telefonu: 25  758  62 64. Osoby, 
które mog³y by pomóc nam w opiece nad  zwie-
rzêtami, oferuj¹c im na przyk³ad Dom Tym-
czasowy prosimy o kontakt w celu ustalenia 
zasad i zakresu wspó³pracy. Wspólnymi dzia³a-
niami mo¿emy wiele dokonaæ. Nasz stosunek 
do bezdomnych zwierz¹t jest wizytówk¹, która 
wiele o nas mówi.

Zg³oszenie miejsc utrzymywania 
drobiu przyzagrodowego.

MZM

Z uwagi na liczne ogniska wysoce zjadliwej 
grypy ptaków (HPAI) wystêpuj¹ce na terenie 
Polski i pozosta³ej czêœci centralnej Europy 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miñsku Ma-
zowieckim przypomina o obowi¹zku zg³aszania 
miejsc, w których utrzymywany jest drób lub 
inne ptaki, z wy³¹czeniem ptaków trzymanych 
stale w pomieszczeniach mieszkalnych.
Zg³oszenie to mo¿na z³o¿yæ w Powiatowym 
Inspektoracie Weterynarii osobiœcie jak rów-
nie¿ za poœrednictwem poczty polskiej lub 
elektronicznej, ewentualnie telefonicznie:

1 grudnia na stanowisku Kierownika Gminnego 
Zak³adu Gospodarki Komunalnej rozpoczê³a 
pracê pani Ma³gorzata Komuda-O³owska.
Absolwentka uczelni warszawskich: Szko³y 
G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego - wydzia³ 
In¿ynierii i Kszta³towania Œrodowiska, Wojsko-
wej Akademii Technicznej - wydzia³ In¿ynierii, 
Chemii i Fizyki Technicznej oraz Wy¿szej Szko-
³y Ekologii i Zarz¹dzania - wydzia³ Ochrony 
Œrodowiska studia MBA (Master of Business 
Administration) w Warszawskiej Wy¿szej Szko-
le Biznesu. Pani Ma³gorzata Komuda-O³owska 
pracuj¹c wczeœniej, miêdzy innymi, jako 
Dyrektor Zak³adu Komunalnego w Halinowie 
da³a siê poznaæ jako osoba otwarta na szybk¹ 
realizacjê potrzeb mieszkañców w zakresie dos-
tawy wody i odbioru œcieków oraz jako rzecz-
niczka wdra¿ania najnowszych technologii i in-
nowacyjnych rozwi¹zañ w gminnej gospodar-
ce wodno - kanalizacyjnej i ochrony natural-
nego œrodowiska. Serdecznie witamy!

Nowa pani Kierownik GZGK

GODZINY PRACY 
Gminnego Oœrodka 
Pomocy Spo³ecznej 

W Miñsku Mazowieckim:
poniedzia³ek 8:00 -17:00
wtorek-œroda 8:00 -16:00

czwartek - dzieñ wewnêtrzny
pi¹tek 8:00 -15:00

Dzieñ Pracownika Socjalnego

Przypominamy o corocznym obowi¹zku ci¹-
¿¹cym na posiadaczach wyrobów zawieraj¹-
cych azbest o z³o¿eniu informacji dotycz¹cej 
tych¿e wyrobów. Zgodnie z § 10 rozporz¹dzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 
roku w sprawie wymagañ w zakresie wyko-
rzystywania wyrobów zawieraj¹cych azbest 
oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji 
lub urz¹dzeñ, w których by³y lub s¹ wyko-
rzystywane wyroby zawieraj¹ce azbest, osoby 
korzystaj¹ce z takich wyrobów, instalacji lub 
urz¹dzeñ zawieraj¹ce azbest, winny corocznie 
z³o¿yæ „Informacjê o wyrobach zawieraj¹cych 
azbest” w terminie do 31 stycznia za poprzedni 
rok kalendarzowy, a¿ do zaprzestania u¿ytko-
wania wyrobu i jego usuniêcia. Osoby fizyczne, 
nie bêd¹ce przedsiêbiorc¹, sk³adaj¹ informacjê 
Wójtowi gminy Miñsk Mazowiecki, natomiast 
osoby prawne, Marsza³kowi województwa 
mazowieckiego.

Miñsk Mazowiecki, ul. Szczeciñska 8

minskmazowiecki.piw@wetgiw.gov.pl

 tel. 25 758 50 59

22 listopada odby³ siê X Powiatowy Dzieñ 
Pracownika Socjalnego. Starosta miñski Antoni 
Tarczyñski wspólnie z zaproszonymi burmis-
trzami i wójtami z powiatu miñskiego wrêczyli 
okolicznoœciowe nagrody dyrektorom jedno-
stek prowadzonych przez powiat Miñski oraz 
podziêkowali pracownikom miejskich i gmin-
nych oœrodków pomocy spo³ecznej. W trakcie  
spotkania wójt gminy Miñsk Mazowiecki 
Antoni Janusz Piechoski przekaza³ praco-
wnikom naszego Gminnego Oœrodka Pomocy 
Spo³ecznej okolicznoœciowe nagrody.
Spotkanie w³adz samorz¹dowych z osobami, 
które codziennie nios¹ pomoc osobom potrze-
buj¹cym jest wyrazem du¿ego szacunku i doce-
nienia tego, co w ramach swojej codziennej, 
trudnej pracy robi¹. Sk³adamy serdeczne po-
dziêkowania za Wasze starania, poœwiêcenie 
oraz ¿yczymy wytrwa³oœci, cierpliwoœci i satys-
fakcji z wykonywanej pracy.



Szanowni Pañstwo,

Czas Bo¿ego Narodzenia to czas szczególny, 
kiedy to choæ na chwilê zapominamy o trudach 
dnia codziennego, o k³opotach i zmartwie-
niach. To wyj¹tkowa okazja do umocnienia 
wiêzi rodzinnych oraz przyjacielskich. Szcze-
gólnie cieszy nas okres przygotowañ i  oczeki-
wania, który rozpoczyna siê ju¿ na wiele dni 
przed Wigili¹ Bo¿ego Narodzenia. 
Wszêdzie wtedy pojawiaj¹ siê œwi¹teczne dekoracje, a w domach pachnie 
gor¹cymi wypiekami. S¹ to chwile niezwyk³e dla nas wszystkich. Pozwalaj¹ 
nam zapomnieæ o codziennych obowi¹zkach, oderwaæ siê od problemów ¿ycia 
codziennego, zwolniæ nieco tempo i poddaæ siê g³êbszej refleksji nad w³asnym 
¿yciem, nie tylko nad czasem przemijania, ale nad sprawami doczesnymi 
uzupe³niaj¹cymi nasze uwarunkowania na dziœ i w przysz³oœci.
Zbli¿aj¹ce siê Œwiêta Bo¿ego Narodzenia, s¹ znakomit¹ okazj¹, aby pojednaæ 
siê z bliŸnim, spêdziæ wiêcej czasu z rodzin¹ i cieszyæ siê bliskoœci¹ innych. 
Wigilia zaœ jest jedynym, niepowtarzalnym wieczorem. Niech nie gaœnie on 
nigdy w naszych sercach, czyni¹c nas coraz lepszymi. Œwiêta Bo¿ego 
Narodzenia oprócz w³asnej chwa³y i godnoœci sygnalizuj¹, ¿e coœ siê koñczy, 
¿e mija kolejny rok. Myœlê, ¿e obecny czas prze³omu 2022 i 2023 roku jest 
najlepsz¹ okazj¹ do przemyœleñ, do odnowy umys³ów i serc, do rozwa¿añ o wspól-
nym dobru, jakim jest nasza wspólnota - Gmina Miñsk Mazowiecki.

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

w w w . m i n s k m a z o w i e c k i . p l
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W numerze

Foto - modelex

Redakcja zapewnia czytelników GZM, i¿ ka¿dy numer biuletynu jest wydrukowany 
w najlepszej drukarni z zachowaniem restrykcyjnych przepisów gwarantuj¹cych 
ca³kowit¹ sterylnoœæ gazety. Papier, który ma higroskopijn¹ strukturê, jest bardzo 
z³ym œrodowiskiem dla wszystkich drobnoustrojów, w tym wirusów, które mog¹ ¿yæ 
na nim najwy¿ej  kilka godzin.

Pragniemy z³o¿yæ Pañstwu serdeczne ¿yczenia, przede 
wszystkim pokoju w sercach - takiego, 
jaki przynios³o na œwiat Dzieciê Bo¿e. 

Niech wœród nas bêdzie jeszcze wiêcej mi³oœci, 
niech umacnia nas klimat nadziei. 

Niech pokój p³yn¹cy z g³êbi serca pozwoli 
budowaæ nowe p³aszczyzny
porozumienia i wspó³pracy. 

¯yczymy te¿ przy tej okazji zdrowia oraz wszelkiej 
pomyœlnoœci w Nowym Roku, zdaj¹c sobie doskonale 

sprawê, ¿e czekaj¹ce nas miesi¹ce nie bêd¹ ³atwe. 
Mamy nadziejê, ¿e wspólnie uda siê nam wszystkim 

wejœæ w te trudne dni tak, 
¿eby za rok móc patrzeæ z du¿o wiêkszym 
optymizmem w nadchodz¹c¹ przysz³oœæ.

Antoni Janusz Piechoski
Wójt Gminy

Miñsk Mazowiecki

Przemys³aw Wojda
Przewodnicz¹cy

Rady Gminy
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W i e œ c i z n a s z e j g m i n y  

Obchody zorganizowane przez Dyrektora Szko³y Podstawowej w Starej 
Niedzia³ce Pani¹ Agnieszkê Natorff-Ga³kê wraz z Wójtem Gminy Miñsk 
Mazowiecki Panem Antonim Januszem Piechoskim i niezliczonym gronem 
nauczycieli, pracowników i dzieci ze spo³ecznoœci szkolnej; rozpoczê³o 
uroczyste ods³oniêcie muralu pami¹tkowego, zdobi¹cego od dziœ frontow¹ 
œcianê budynku szko³y.
Nastêpnie przedstawiono historiê szko³y. Opowieœæ opleciona nut¹ historii 
naszego kraju dope³nia³a czêœæ artystyczna przygotowana pod czujnym 
okiem nauczycieli przez dzieci i m³odzie¿ szkoln¹. Nie zabrak³o œpiewu, 
tañca, wystêpów z u¿yciem instrumentów muzycznym, poezji i wzruszeñ.
Koñcowym elementem oficjalnej czêœci uroczystoœci by³y przemówienia 
osób zwi¹zanych ze szko³¹ oraz licznych podziêkowañ ze strony goœci i ze 
strony gospodarzy dzisiejszej uroczystoœci.
Fina³em dzisiejszych obchodów by³ uroczysty wjazd tortu, który swym 
wygl¹dem odzwierciedla³ obecny budynek szko³y.

100LAT!

Szko³a Podstawowa 
im. Rodziny Sa¿yñskich 

w Starej Niedzia³ce

Raz jeszcze gratulujemy szkole 
ukoñczenia 100 lat 
i ¿yczymy kolejnych 

tak piêknych jubileuszy

tekst: Edyta Ilona Rek



Listopad uwa¿any jest za najbardziej przygnêbiaj¹cy miesi¹c w ca³ym roku, ale nie w przedszkolu. 
Oj, nie... W „Akwarelce” jest zawsze kolorowo, radoœnie – po prostu fajnie. Pewnie niektórzy 
powiedz¹ „nic dziwnego, skoro dzieci tylko siê bawi¹”, a to nie prawda. Codzienna zabawa w przed-
szkolu to codzienna nauka. Zabawa jest podstawow¹ aktywnoœci¹, która pozwala dziecku rozwin¹æ 
wyobraŸniê i kreatywnoœæ. Jest niezbêdna do prawid³owego rozwoju przedszkolaka, który poznaje 
zasady wspó³pracy, dzielenia siê z innymi dzieæmi oraz rozwi¹zywania konfliktów, a przede 
wszystkim uczy, uczy , uczy.
4 listopada nasze przedszkolaki wziê³y udzia³ w Miêdzynarodowym Dniu Postaci z Bajek.
Dzieci rozwi¹zywa³y zagadki s³owne i obrazkowe, bra³y udzia³ w zabawach ruchowych, wyko-
nywa³y bajkowe prace plastyczne oraz obejrza³y przedstawienie kukie³kowe pt. „Kruszynka”. 
To by³a wyœmienita okazja, by zanurzyæ siê w œwiat magicznych historii i zainspirowaæ do wspólnej
zabawy w bajkowym wymiarze.
10 listopada o godzinie 11:11 wszystkie dzieci z przedszkola wziê³y udzia³ w Ogólnopolskiej Akcji 
„Szko³a do Hymnu” og³oszonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Tego dnia przedszkolaki 
wykona³y piêkne kotyliony . Nie zapomnia³y równie¿ o uroczystym ubiorze i prawid³owej postawie 
podczas zaœpiewania „Mazurka D¹browskiego”. Ca³e wydarzenie by³o wspania³¹ okazj¹ do 
kszta³towania postaw patriotycznych przedszkolaków.
21 listopada grupa Muminki obchodzi³a Miêdzynarodowy Dzieñ Praw Dziecka. Zajêcia by³y 
przeprowadzone na podstawie materia³ów przys³anych przez organizacjê UNICEF. Najwa¿-
niejszym w poczuciu dzieci prawem jest prawo do mi³oœci. O nim dzieci wypowiada³y siê naj-
czêœciej. Bardzo czêsto mówi³y te¿ o prawie do zabawy, do radoœci i innych uczuæ. Ka¿de z praw 
omówiliœmy bardzo dok³adnie, z zaznaczeniem tego, ¿e ich spe³nienie zwi¹zane jest równie¿ z po-
czuciem obowi¹zku cz³owieka wobec cz³owieka.
Janusz Korczak powiedzia³ : „nie ma dzieci - s¹ ludzie”. ̄ ¹da wiêc szacunku do niewiedzy dziecka   
i pracy poznania, do niepowodzeñ, do ³ez... Dziecko ma prawo byæ tym, kim jest, i pamiêtajmy o tym.
23 listopada nasze przedszkole odwiedzi³ cyrk ,,Pomponi”, który wprowadzi³ dzieci w œwiat magii  
i pokazów cyrkowych. Dzieci mia³y okazjê zobaczyæ piêknego pudelka Flasha, który doskonale 
prezentowa³ swoje umiejêtnoœci na scenie. Nastêpnie w tañcu orientalnym podziwialiœmy egzoty-
cznego wê¿a, a chêtne dzieci mog³y dotkn¹æ wê¿a, co sprawi³o im ogromn¹ radoœæ. Gromkimi 
brawami zosta³ przywitany klaun, który ju¿ sam¹ swoj¹ obecnoœci¹ wywo³a³ du¿o œmiechu. 
Podziwialiœmy równie¿ sztuczki magiczne. Najciekawsze by³y oczywiœcie te, w których bra³y 
udzia³ przedszkolaki. Dzieci nie do koñca wiedzia³y, jak uda³o siê im rozwi¹zaæ supe³ek, czy sk¹d za 
ich uszami wziê³y siê pi³eczki ale uœmiech i tak nie schodzi³ z ich twarzy.
25 listopada, swoje œwiêto obchodzi najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezast¹piona 
przytulanka przy zasypianiu – Pluszowy Miœ. Mimo coraz nowoczeœniejszych i coraz bardziej 
atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie przemija, bo „czy to jutro, czy to dziœ, wszystkim jest 
potrzebny Miœ!” Tego dnia ka¿de dziecko przysz³o do przedszkola ze swoim przyjacielem - misiem. 
Królowa³y ró¿ne „misiowe” zabawy: muzyczne, ruchowe, plastyczne, rozwijaj¹cych mowê i logi-
czne myœlenie a tak¿e kulinarne. Dzieci pozna³y równie¿ historiê Œwiêta Pluszowego Misia oraz 
dowiedzia³y siê, kto wymyœli³ ulubion¹ zabawkê najm³odszych.
Kochani Czytelnicy! Jak widzicie w przedszkolu zabawa to nauka, a nauka to zabawa. 
Najwa¿niejsze jednak s¹ dzieci – ich uœmiech, szczêœcie, bezpieczeñstwo i bycie razem.
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W i e œ c i z n a s z y c h s z k ó ³  Opr. Marta Filipczyk

Listopad w „Akwarelce”



Maj¹c na wzglêdzie rozwój gminy Miñsk 
Mazowiecki oraz podnoszenie jej atrakcyj-
noœci dla potencjalnych inwestorów zachê-
camy w³aœcicieli gruntów do wspó³pracy z Urzê-
dem Gminy Miñsk Mazowiecki w celu stworze-
nia oferty gruntów inwestycyjnych. 
Jeœli jesteœcie Pañstwo zainteresowani aby pro-
mowaæ swoje grunty wœród potencjalnych in-
westorów lub te¿ chcieliby Pañstwo nawi¹zaæ 
za poœrednictwem Urzêdu Gminy kontakt z po-
tencjalnymi inwestorami  prosimy o zg³oszenie 
tego faktu w Punkcie Obs³ugi Inwestora Urzê-
du Gminy Miñsk Mazowiecki. 
Szczególnie zachêcamy do kontaktu w³aœci-
cieli nieruchomoœci przeznaczonych w miej-
scowych planach zagospodarowania prze-
strzennego oraz w studium uwarunkowañ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego na 
cele produkcyjne lub us³ugowe do nawi¹zania 
wspó³pracy w celu promowania terenów inwe-
stycyjnych.  

I n ve s t  i n
G m i n a M i ñ s k M a z o w i e c k i

Gmina Miñsk Mazowiecki jako tegoroczny 
laureat konkursu Grunt na Medal to miejsce 
przyjazne inwestorom, dlatego te¿ zachêcamy 
osoby fizyczne i firmy do lokalizacji na terenie 
Gminy Miñsk Mazowiecki swoich inwestycji. 
Zarówno ma³e, œrednie jak i du¿e przedsiêbior-
stwa znajd¹ w naszej gminie zarówno dogodne 
tereny do inwestowania, jak i kapita³ ludzki 
oraz wsparcie ze strony administracji samo-
rz¹dowej.
Jeœli jesteœcie Pañstwo zainteresowani inwes-
towaniem w gminie Miñsk Mazowiecki i chcie-
liby Pañstwo nawi¹zaæ za poœrednictwem 
Urzêdu Gminy kontakt z potencjalnymi w³aœ-
cicielami terenów przeznaczonych pod inwe-
stycjê lub chcieli by Pañstwo otrzymaæ szcze-
gó³owe informacje na temat przeznaczenia 
nieruchomoœci i mo¿liwoœci inwestycyjnych na 
danym terenie prosimy o zg³oszenie tego faktu 
w Punkcie Obs³ugi Inwestora Urzêdu Gminy 
Miñsk Mazowiecki. 

gmina Miñsk Mazowiecki

2022

dla w³aœcicieli gruntów dla inwestora

Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki
ul. Che³moñskiego 14, 05-300 Miñsk Mazowiecki

Kontakt: w godzinach pracy urzêdu: pon. 8-17, wt.-czw. 8-16, pt. 8-15
tel.: 25 756 25 11, e-mail: gp@minskmazowiecki.pl

prosimy o wczeœniejsze umawianie wizyt

Gminny Punkt Obs³ugi 
Inwestora

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y - i n w e s t y c j e
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W i e œ c i z n a s z e j g m i n y  

program
CZYSTE POWIETRZE



DO M  POGR ZE BOWY

Miñsk Mazowiecki
ul. 1 PLM „W-wa”
tel. 25 759 17 25

Miñsk Mazowiecki
ul. Koœcielna 4

ca³odobowo
tel. 25 758 40 98
tel. 693 646 280

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA
UROCZYSTOŒCI POGRZEBOWYCH 

Dos t osu j emy s i ê do mo¿ l iw oœc i f i n anso wych k l i en t a

KOLEKCJA
VAKER

Weso³ych Œwi¹tWeso³ych Œwi¹t



ul. Koœcielna 6, 05-300 Miñsk Mazowiecki
www.pogrzebybialkowski.pl

tel. 25 759 05 05, kom. 503 823 712

DOM POGRZEBOWY

Bia³kowskiB

Dziêki Pañstwa zaufaniu s³u¿ymy pomoc¹
w trudnych chwilach ¿a³oby

w Miñsku Mazowieckim i ca³ym powiecie od 20 lat 

Weso³ych Œwi¹tWeso³ych Œwi¹t

www.meblesosnowe.eu     e-mail; meble@meblesosnowe.eu

Miñsk Mazowiecki
ul. Pi³sudskiego 39

tel. /fax 25 759 02 59

Warszawa
ul. P³owiecka 25
(róg Œwieckiej)

tel. /fax 22 815 35 98

5 %5 %
obowi¹zuje

rabat
obowi¹zuje

rabat

MEBLE Z DREWNA
oferujemy:  ³ó¿ka, materace, szafy, komody, biurka, witryny, sto³y, krzes³a, zestawy m³odzie¿owe, zabudowy

 Naszym Klientom ¿yczymy

ciep³ych, rodzinnych œwi¹t

oraz

pomyœlnoœci w Nowym Roku

PPUH Cemton
e-mail: cemton@neostrada.pl

Weso³ych

Œwi¹t



G³osZiemiMiñskiej10

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y - i n w e s t y c j e

20.897.208 z³
INWESTYCJA
NAJWIÊKSZA

GMINNA

2022

Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody 
na terenie gminy Miñsk Mazowiecki

Stacja Uzdatniania Wody Królewiec
Stacja Uzdatniania Wody Zamienie

Prace budowlane na terenie najwiêkszej w historii gminy inwestycji ruszy³y zaraz po podpisaniu umowy z wykonawc¹. Na terenie SUW 
Królewiec rozpoczêto porz¹dkowanie dzia³ki, ogrodzono j¹ i postawiono kontenery dla pracowników. Przy sprzyjaj¹cej pogodzie pod 
koniec listopada uda³o siê rozpocz¹æ instalowanie rur odprowadzaj¹cych wodê z projektowanej nowej studni do nowej hali maszyn.
Równolegle trwa³y prace przy wykopach pod ³awy fundamentowe projektowanego budynku. W ostatnich dniach, tu¿ przed za³amaniem 
siê pogody, wylano ju¿ ³awy fundamentowe. Ostatnie obfite opady œniegu spowolni¹ niew¹tpliwie ruch na budowie, ale wykonane do tej 
pory roboty budowlane znacznie wykraczaj¹ poza obowi¹zuj¹cy harmonogram. Zdjêcie placu budowy by³o wykonane 20 listopada nad 
Stacj¹ Uzdatniania Wody w Królewcu.

NOWE NAK£ADKI ASFALTOWE 
na gminnych drogach

Prace wykonane przez firmê Mesta Arkadiusz Hiszpañski

Budy Janowskie, ul. Akacjowa d³ugoœæ nak³adki - 268 m
wartoœæ robót - 102 201 z³

Anielew, ul. Brzozowa d³ugoœæ nak³adki – 960 m
wartoœæ robót - 323 601  z³

Karolina, ul. Dr Jana Huberta d³ugoœæ nak³adki - 61 m
wartoœæ robót – 54 274 z³

Stara Niedzia³ka, ul. Lotniskowa d³ugoœæ nak³adki -111 m
wartoœæ robót – 44 509 z³

Stara Niedzia³ka, ul. Radoœæ d³ugoœæ nak³adki - 670 m 
wartoœæ robót – 202 212 z³

Nowe Osiny,  ul. Ogrodowa d³ugoœæ nak³adki -127 m – 
wartoœæ robót - 37 893 z³

D³u¿ka, dz. nr 651, 685 d³ugoœæ nak³adki - 222 m
wartoœæ robót – 70 995 z³

Targówka, ul. Brzozowa d³ugoœæ nak³adki – 340 m
wartoœæ robót -121 640 z³ 

Stara Niedzia³ka, ul. Lotniskowa

Stara Niedzia³ka, ul. Radoœæ
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P o z n a j s w o j ¹ g m i n ê

GRÊBISZEW
l ¹ d o w i s k o

W ca³ej Polsce jest tylko oko³o stu prywatnych, legalnie dzia³aj¹cych, ma³ych l¹dowisk. Jednym z pierwszych, które 
powsta³o oko³o 1997 roku jest L¹dowisko Grêbiszew. Na wykupionym ma³ym kawa³ku ³¹ki w³aœciciel l¹dowiska po-
stawi³ hangar o konstrukcji metalowej, obok jest ocieniona drzewami altana. Zgoda s¹siadów, mimo pewnej 
uci¹¿liwoœci takiej atrakcji, jest nadal utrzymywana. Ka¿dy ze skrzydlatych goœci - a jest ich w sezonie du¿o - wie, ¿e   
w tym miejscu obowi¹zuj¹ wyj¹tkowe zasady wykonywania operacji startów i l¹dowañ. L¹dowania, bez wzglêdu 
na kierunek wiatru, trzeba robiæ na pó³noc, w kierunku wioski. Start zaœ zaczyna siê przy hangarze, tak aby g³oœny 
silnik oddala³ siê od zabudowañ podczas wznoszenia. Poniewa¿ Grêbiszew le¿y pod stref¹ lotów kontrolowanych 
lotniska w Janowie, ka¿d¹ operacjê lotnicz¹ nale¿y zawczasu uzgodniæ z wojskowymi s³u¿bami na wie¿y.
Na zdjêciu teren przygotowany do startów i l¹dowañ jest zaznaczony zielonym kolorem. 

W dniu 13 listopada na obiektach Akademii 
Wychowania Fizycznego w Warszawie odby³y 
siê zawody w judo dzieci zorganizowane przez 
AZS AWF Warszawa z okazji Dnia Niepo-
dleg³oœci. Dzieci startowa³y w 3 kategoriach 
wiekowych. Z naszego klubu startowa³o 5 za-
wodników.

Z³ote medale zdobyli:
• Artur Girndt, waga 46kg

• Jaros³aw Alekseevich, waga 45kg.
Srebrne medale zdobyli:
• Kamil Girndt, waga 33kg

• Aleksandr Alekseevich, waga +55kg.
Br¹zowy medal zdoby³:
• Stanis³aw Nowik, waga 55kg.

Ze sportowym pozdrowieniem
Zdzis³aw Wi¹cek
- Trener Judo II klasy, IV DAN

 AWF 

Opracowa³: Jacek Maria Jeliñski

Turniej Judo na
Uczniowski Klub Sportowy Judo Kontra
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neonowych, reflektorów, ekranów i lamp 
telewizyjnych, luster.

Odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji
Wrzucamy: obierki, resztki jedzenia, wa-
rzywa, owoce, zabrudzony papier, tekstylia      
z materia³ów naturalnych, fusy z kawy, herbaty.
Nie wrzucamy: m.in. odpadów trawy, ga³êzi      
i liœci, owoce opad³e z drzew i krzewów (te odpa-
dy dostarczamy do PSZOK)
•WOREK CZARNY
Niesegregowane (zmieszane) odpady komu-
nalne
Wrzucamy: pozosta³e odpady komunalne, 
których nie mo¿na poddaæ dalszej segregacji tj.: 
brudne tekstylia, zu¿yte obuwie, porcelanê, 
fajans itp. zabrudzone opakowania plastikowe, 
opakowania po dezodorantach, artyku³y higie-
niczne (pampersy, patyczki higieniczne, wata, 
itp.),
Nie wrzucamy: m.in. odpadów niebezpiecz-
nych, opakowañ po lekach, leków przetermino-
wanych, farb, olejów i ich opakowañ, opa-
kowañ po œrodkach ochrony roœlin, zu¿ytego 
sprzêtu elektrycznego i elektronicznego (m.in.: 
¿arówek, lamp, kineskopów, œwietlówek, baterii   
i akumulatorów), sprzêtu AGD i RTV, kom-
puterów, odpadów wielkogabarytowych (m.in.: 
mebli, wyk³adzin, dywanów, materacy, wózków, 
suszarek na pranie), materia³ów zawieraj¹cych 
azbest, papy, styropianu budowlanego, odpa-
dów budowlanych.

•WOREK BR¥ZOWY

wi¹zaæ i ustawiæ obok worków. Styropian opako-
waniowy (po  lodówce, pralce, telewizorze)
Nie wrzucamy: m.in. pe³nych opakowañ z ja-
k¹kolwiek zawartoœci¹, styropianu budowla-
nego, opakowañ po olejach silnikowych, 
smarach, puszek po farbach, baterii, sprzêtu 
AGD, odpadów budowlanych itp.
Metale
Wrzucamy: drobne przedmioty metalowe, 
puszki, drut, itp. Du¿e blachy, gruby z³om meta-
lowy i ¿eliwny mo¿na ustawiaæ obok worków.
Opakowania wielomateria³owe
Wrzucamy: puste opakowania po sokach, 
mleku, przyprawach, itp.

Szk³o 
Wrzucamy: Wszelkiego rodzaju puste opako-
wania szklane, butelki po napojach, winie, 
piwie, alkoholu, s³oiki i naczynia szklane.
Nie wrzucamy: m.in. porcelany, ceramiki, szyb 
samochodowych, doniczek, ¿arówek, lamp 

•WOREK ZIELONY

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

•WOREK NIEBIESKI 
Papier, tektura
Wrzucamy: Ksi¹¿ki, zeszyty, gazety, tektura, 
torby i kartony, papierowe. Opakowania 
kartonowe nale¿y posk³adaæ i powi¹zaæ, uk³a-
daæ obok worków.
Nie wrzucamy: t³ustego i zabrudzonego pa-
pieru (np. papierowe opakowania po maœle, 
margarynie, twarogu); kalki; papieru termicz-
nego i faksowego; tapet; odpadów higienicz-
nych (np. wacików, pieluch itp.); opakowañ     
z jak¹kolwiek zawartoœci¹, odpadów budowla-
nych.

Tworzywa sztuczne
Wrzucamy: ró¿nego rodzaju  puste opakowa-
nia plastikowe po napojach i innych p³ynach. 
Folia bia³a i kolorowa. Foliowe reklamówki. 
Kubki i butelki plastikowe po œmietanie, kefirze  
i inne plastiki, opakowania wielomateria³owe. 
Foliê o du¿ych wymiarach nale¿y z³o¿yæ, po- 

•WOREK ̄ Ó£TY

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miñsku Mazowieckim informuje o koniecznoœci zg³aszania do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Miñsku 
Mazowieckim przypadków znalezienia martwych dzikich ptaków, szczególnie dzikiego ptactwa wodnego i du¿ych ptaków drapie¿nych. Zgodnie        
z rozporz¹dzeniem Ministra Rolnic-twa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarz¹dzenia œrodków zwi¹zanych z wyst¹pieniem wysoce 
zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2022 r. poz. 768)
zakazuje siê:
• pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez cz³owieka wod¹ ze zbiorników, w tym wód powierzchniowych, do których dostêp maj¹ dzikie 
ptaki,
•wnoszenia i wwo¿enia na teren gospodarstwa, w których jest utrzymywany drób, zw³ok dzikich ptaków lub tusz ptaków ³ownych,
nakazuje siê:
•utrzymywanie drobiu w sposób wykluczaj¹cy jego dostêp do zbiorników wodnych, do których maj¹ dostêp dzikie ptaki,

•zg³aszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wy³¹czeniem ptaków utrzymywanych stale 
w pomieszczeniach mieszkalnych,
•utrzymywanie drobiu, z wy³¹czeniem kaczek i gêsi, w izolacji od dzikich ptaków,

•przechowywanie paszy i œció³ki dla drobiu i ptaków utrzymywanych przez cz³owieka w sposób zabezpieczaj¹cy tê paszê i œció³kê przed kontaktem z 
gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
•karmienie i pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych przez cz³owieka w zamkniêtym pomieszczeniu lub os³oniêtym miejscu w sposób 
zabezpieczaj¹cy paszê i wodê przed dostêpem dzikich ptaków oraz ich odchodami.

Link do rozporz¹dzenia: https://www.minsk-maz.pl/plik,5125,rozporzadzenie-ministra-rolnictwa-i-rozwoju-wsi-z-dnia-31-marca-2022-r-w-sprawie-zarzadzenia-srodkow-zwiazanych-z-
wystapieniem-wysoce-zjadliwej-grypy-ptakow.pdf

Informacja o wysoce zjadliwej grypie ptaków
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Jednoczeœnie informujê o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. „W zwi¹zku z przetwarzaniem przez 
wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marsza³ka województwa, wojewodê, zarz¹d województwa albo zarz¹d zwi¹zku metropolitalnego danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia 
postêpowañ dotycz¹cych sporz¹dzania aktów planistycznych,           o których mowa w ustawie, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz¹dzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z póŸn. zm.), zwanego dalej „rozporz¹dzeniem 2016/679”, przys³uguje, je¿eli nie wp³ywa 
na ochronê praw i wolnoœci osoby, od której dane te pozyskano”.
W zwi¹zku z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, realizuj¹c wymogi art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.   W sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informujê, ¿e:
1) Administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki z siedzib¹ w Urzêdzie Gminy w Miñsku Mazowieckim (ul. Che³moñskiego 14, 05-300 Miñsk Mazowiecki, tel. 
25 756 25 00).  
2) Z Inspektorem Ochrony Danych (zwanym dalej „IOD”) wyznaczonym przez Administratora mo¿e siê Pani/Pan kontaktowaæ w nastêpuj¹cy sposób

 a)poczt¹ tradycyjn¹ na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Che³moñskiego 14, 05-300 Miñsk Mazowiecki
 b)poczt¹ elektroniczn¹ na adres e-mail: iod@minskmazowiecki.pl

3) Pani/Pana dane osobowe bêd¹ przetwarzane w celu rozpatrzenia sk³adanych wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy lub rozpatrzenia uwag 
dotycz¹cych projektu tego planu (art. 17 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. w celu realizacji praw oraz obowi¹zków wynikaj¹cych z 
przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 17a pkt. 2 Ustawy;
4) Pani/Pana dane osobowe bêd¹ przetwarzane przez okres niezbêdny do realizacji ww. celu z uwzglêdnieniem okresów przechowywania okreœlonych w przepisach szczególnych, w tym 
przepisów archiwalnych.
5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegaj¹ zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
6) Pani/Pana dane osobowych nie bêd¹ przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmuj¹cy Uniê Europejsk¹, Norwegiê, Liechtenstein i Islandiê).
7) Posiada Pani/Pan prawo do:

 a) dostêpu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – z tym ¿e w przypadku gdy dane osobowe nie zosta³y zebrane od osoby, której dane dotycz¹, to realizacja prawa do informacji 
o Ÿródle ich pozyskania                 (art. 15 ust. 1 lit. g RODO) przys³uguje, je¿eli nie wp³ywa na ochronê praw i wolnoœci osoby, od której dane te pozyskano;

 a) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 c) wniesienia skargi do Prezesa Urzêdu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, ¿e przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporz¹dzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie przez Pani¹/Pana danych osobowych jest obowi¹zkowe. Nieprzekazanie danych skutkowaæ bêdzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9) Pani/Pana dane mog¹ zostaæ przekazane podmiotom zewnêtrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – firmie Expanse Krzysztof Parszewski z siedziba 
w £odzi przy ul. Senatorskiej 24/26 piêtro I lok. A, a tak¿e podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
ul. Che³moñskiego 14

05-300 Miñsk Mazowiecki

RI.6721.1.1.2020.UM

OG£OSZENIE
WÓJTA GMINY MIÑSK MAZOWIECKI

o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki 
obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Ignaców i Janów

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z póŸn. zm.)    
i art. 39 ust. 1 pkt 2-5, w zwi¹zku z art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. d, art. 54 ust. 2  i 3 oraz art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu 
informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1029 z póŸn. zm.), w zwi¹zku z uchwa³¹ Rady Gminy Miñsk Mazowiecki Nr XV.145.2020 Rady Gminy Miñsk Mazowiecki z dnia 27 lutego 2020 r. 
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego czêœci 
miejscowoœci Ignaców i Janów,

zawiadamiam

o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego 
czêœci miejscowoœci Ignaców i Janów wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko.
Przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na 
œrodowisko wy³o¿ony zostanie do publicznego wgl¹du w dniach od 8 grudnia 2022 r. do 30 grudnia 2022 r. w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk 
Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14, pokój nr 11, w godzinach pracy urzêdu, a tak¿e zostanie opublikowany na stronie:, 
zak³adka Zagospodarowanie przestrzenne/Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w trakcie sporz¹dzania.
Jednoczeœnie w zwi¹zku z postêpowaniem w sprawie strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko przedmiotowego projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego informujê, ¿e zainteresowani mog¹ zapoznaæ siê z niezbêdn¹ dokumentacj¹ spraw w ww. terminie i miejscach.
Dyskusja publiczna, prowadzona w trybie stacjonarnym, nad rozwi¹zaniami przyjêtymi w przedmiotowym projekcie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego odbêdzie siê w dniu 19 grudnia 2022 r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, 
05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14, sala nr 110.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ka¿dy, kto kwestionuje ustalenia przyjête   
w przedmiotowego projektu planu miejscowego, mo¿e wnieœæ uwagi. Uwagi nale¿y sk³adaæ do Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki:

• na piœmie w Urzêdzie Gminy Miñsk Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14 lub poczt¹ tradycyjn¹
   na www. adres Urzêdu, 
• za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej bez koniecznoœci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym
   na adres e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl lub adres skrytki Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki na ePUAP: /6i99j9rde7/skrytka.

Uwaga powinna zawieraæ:
- nazwisko i imiê albo nazwê,
- adres zamieszkania albo siedziby, 
- przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.

Uwagi nale¿y sk³adaæ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2023 r.
Uwagi nie spe³niaj¹ce ww. warunków pozostawi siê bez rozpatrzenia.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki.

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski
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Miñskie Centrum Profilaktyki

MM, ul. Juliana Tuwima 1 
pó³piêtro budynku Zarz¹du 

Gospodarki Komunalnej

Kontakt tel:

 25 758 02 51  lub 25 758 02 52  
mkrpa@umminskmaz.pl

Godziny otwarcia: 
od poniedzia³ku do czwartku 

8:00 - 19:00,

w pi¹tki 8:00 – 15:00

Zapisy na porady i konsultacje
prowadzone s¹ pod nr tel.

25 758 02 51

Wiêcej informacji na stronie 
Www.minskmazowiecki.pl

Miñskie Centrum Profilaktyki 
dla mieszkañców naszej gminy

Centrum realizuje zadania, których celem jest za-
pewnienie dostêpnoœci pomocy terapeutycznej dla 
osób uzale¿nionych od alkoholu i zagro¿onych 
narkomani¹, pomocy terapeutycznej dla m³odzie¿y 
eksperymentuj¹cej ze œrodkami psychoaktywnymi 
oraz pomocy dla rodzin potrzebuj¹cych wsparcia po-
przez udzielanie pomocy psychospo³ecznej i praw-
nej, a w szczególnoœci ochrony przed przemoc¹      
w rodzinie.
Specjaliœci zatrudnieni w Centrum œwiadcz¹ pomoc 
psychologiczn¹, pedagogiczn¹, terapeutyczn¹ i praw-
n¹, udzielaj¹ wsparcia informacyjnego.

W ramach realizacji zadañ Gminna Komisja 
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych 
w Miñsku Mazowieckim na 2022 rok, za-
prasza do nieodp³atnego korzystania z porad-
nictwa i konsultacji w Miñskim Centrum 
Profilaktyki.

DDA wci¹¿ tkwi¹ jedn¹ nog¹ w dzieciñstwie. Tacy ludzie wci¹¿ musz¹ siê mieæ na bacznoœci, 
zapobiegaæ i walczyæ. Ow³adniêci obsesj¹ kontrolowania, nie potrafi¹ zaufaæ innym. Terapeuci 
twierdz¹, ¿e trzeba wróciæ tam, gdzie utknêliœmy. Prze¿yæ to, co wywo³a³o ból, który nosimy         
w sobie. To jedyny sposób , ¿eby go uwolniæ .
Wyzwanie jest niema³e. Nasza doros³a czêœæ ma zaopiekowaæ siê ¿yj¹cym w nas dzieckiem i daæ 
mu to czego nie dosta³o. Pomocne mog¹ byæ grupy wsparcia DDA, terapeuci, przyjaciele. Jedno 
jest pewne. Tego czego nam brakuje u rodziców nie znajdziemy. To co mieli - dali. Lepiej 
oszczêdziæ sobie kolejnych frustracji. 
Terapeuci twierdz¹, ¿e równie¿ zwi¹zek partnerski nie jest dobry terytorium do uzupe³nienia 
deficytów. Mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e wiêkszoœæ ma³¿eñstw bywa zawierana z cich¹ nadziej¹ na 
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to, ¿e druga strona przyjmie rolê matki lub ojca. 
Owszem, wsparcie partnera jest niezwykle 
pomocne, ale ma³¿eñstwo jest uk³adem opartym 
na porozumieniu doros³ych, odpowiedzialnych 
za siebie ludzi. W partnerstwie nie powinno siê 
szukaæ rodzica.
Pierwszy etap uzdrawiania DDA rozpoczyna 
siê, gdy uda siê takiej osobie z³amaæ zakaz NIC 
NIE MÓWIÆ. Kiedy przebije siê przez pierw-
sz¹ warstwê wstydu i zacznie dzieliæ siê swoim 
doœwiadczeniem. To pozwoli jej oswoiæ siê       
z myœl¹, ¿e nie jest z³ym cz³owiekiem, po prostu 
spotka³o j¹ coœ trudnego. Tak naprawdê nie 
wspomnienia i analizowanie tu chodzi. 
Wa¿niejsze jest poczucie tego co zosta³o zam-
kniête na cztery spusty, ponowne doœwiad-
czenie w³asnego dzieciñstw. Dopuszczenie do 
g³osu emocji, które kiedyœ wydawa³y siê tak 
wielkie wszechogarniaj¹ce, nie do udŸwig-
niêcia.
Nikt nie obiecuje, ¿e teraz kontakt z nimi bêdzie 
³atwy, ale trzeba znaleŸæ w sobie si³ê ¿eby przez 
to przejœæ. DDA s¹ bardzo samodzielne i nie-
zwykle trudno im prosiæ o pomoc.
Terapeuci pracuj¹cy z DDA przyznaj¹, ¿e droga 
do uzdrowienia nie jest ³atwa. Osoby z syn-
dromem DDA maj¹ w sobie g³êbiê, si³ê i ucz-
ciwoœæ, empatiê i wra¿liwoœæ i wiele od siebie 
wymagaj¹. To jest szans¹, ¿e zechc¹ zmieniæ 
dotychczasowe ¿ycie, zaryzykowaæ spotkanie z 
bólem, nawet jeœli na pocz¹tku mia³aby 
kierowaæ nimi nie mi³oœæ do siebie ale ambicja.  
Mi³oœæ przyjdzie w swoim czasie. Trzeba tylko 
zrobiæ dla niej miejsce.

Opracowa³a: Andrzej B³aszczyk

Wróciæ i uwolniæ...

Gminna Komisja 
Rozwi¹zywania 

Problemów Alkoholowych



Oko snajperki - Kate Quinn

Zabójcza snajperka, czu³a kochanka, troskliwa matka. Kobieta, która zmieni³a losy œwiata. W zasypanym œniegiem Kijowie Mila 
Pawliczenko samotnie wychowuje syna. Marzy o pracy w bibliotece i spokojnym ¿yciu. Jej plany przerywa wybuch wojny. Mila 
zaci¹ga siê do armii. Ze spokojnej dziewczyny przeobra¿a siê w œmiertelnie niebezpieczn¹ ³owczyniê nazistów. Pierwsze celne 
strza³y, niezliczeni wrogowie, sroga zima i rosn¹ca s³awa. W krótkim czasie kobieta staje siê bohaterk¹ narodow¹ i najs³ynniejsz¹ 
snajperk¹ œwiata. Wyrwana z krwawych pól bitewnych frontu wschodniego trafia do Ameryki. Czy odnajdzie siê w blasku 
reflektorów u boku Pierwszej Damy Eleanor Roosevelt? Nieoczekiwana przyjaŸñ i jeszcze bardziej nieoczekiwany romans 
sprawiaj¹, ¿e Mila ¿yje chwil¹! W pobli¿u czai siê jednak œmiertelne niebezpieczeñstwo. Ju¿ wkrótce bêdzie musia³a ponownie 
stoczyæ walkê z w³asnymi demonami w najbardziej niebezpiecznym pojedynku ¿ycia. Intryga. Poœcig. Œmiertelna pu³apka. Historia, 
która wyciska ³zy i zapiera dech w piersiach. Oparta na prawdziwych wydarzeniach powieœæ o niezwyk³ej kobiecie. Ta historia 
mog³aby siê wydarzyæ równie¿ dzisiaj.

Opowieœæ starego lustra - Dorota G¹siorowska

W magicznej atmosferze œwi¹t wszystko mo¿e siê zdarzyæ. Nawet najmniej prawdopodobne podró¿e i spotkania. Na jednej z 
malutkich, klimatycznych ulic Krakowa skry³ siê sklepik z antykami. Magia przesz³oœci unosi siê nad starymi przedmiotami z dusz¹, 
których historie tylko czekaj¹ na opowiedzenie. W sklepiku od kilku lat pracuje Alicja, która mieszka 
w kamienicy naprzeciwko. Co roku, patrz¹c na taniec pierwszych p³atków œniegu, cieszy siê na nadchodz¹ce Bo¿e Narodzenie. Teraz 
jednak dziewczyna ma przeczucie, ¿e ten grudzieñ i te œwiêta oka¿¹ siê inne ni¿ wszystkie. A kiedy otrzymuje nieoczekiwany prezent 
- stare, kryszta³owe lustro - zaczynaj¹ dziaæ siê rzeczy, których nie jest w stanie wyjaœniæ. Alicja trafia do dziewiêtnastowiecznego 
dworu i spotyka ludzi, których nigdy nie mog³aby poznaæ. A póŸniej, równie niespodziewanie, wraca do swojego mieszkanka na 
poddaszu…

Jedno oko na Maroko - Tomasz Kwaœniewski

Dlaczego ten pan jest na wózku? Dlaczego ta pani jest taka gruba? Po co niewidomi nosz¹ ciemne okulary? Czy bliŸniacy naprawdê 
niczym siê nie ró¿ni¹? Dlaczego tamta pani ma tyle tatua¿y? Ludzie s¹ tak ciekawi dlatego, ¿e s¹ tak ró¿ni. A dzieci pytaj¹ o to, co je 
intryguje - ale nie zawsze dostaj¹ odpowiedzi. W³aœnie dlatego powsta³a ta ksi¹¿ka. Osoby, które na ró¿ne sposoby wyró¿niaj¹ siê 
spoœród innych, odpowiadaj¹ w niej na proste pytania, jakie mog³oby zadaæ dziecko. Wœród bohaterów s¹ niewidomy, kulturysta, 
osoba transp³ciowa, bliŸniacy, ksi¹dz, bezdomny czy osoba niskoros³a. Czternaœcie krótkich rozmów ukazuje ró¿norodnoœæ 
ludzkich historii, doœwiadczeñ i odczuæ. Porusza i daje do myœlenia. Pobudza wra¿liwoœæ, empatiê i otwartoœæ na ludzk¹ 
odmiennoœæ. To ksi¹¿ka do czytania i do rozmowy. Dla m³odszych i starszych, dzieci i rodziców.

B i b l i o t e c z n e n o w o œ c i  wybra³a Wies³awa Leszczyñska-Buczek

„Jedyne, co musisz wiedzieæ, to gdzie jest biblioteka” Albert Einstein

W tym roku Biblioteka Publiczna Gminy Miñsk Mazowiecki œwiêtuje 60-lecie dzia³alnoœci. Obchody 
patronatem obj¹³ wójt Gminy Miñsk Mazowiecki. Z okazji jubileuszu odby³y siê liczne akcje czytelnicze       
i konkursy dla mieszkañców w myœl has³a: Biblioteka kszta³ci, rozwija, bawi.
Powsta³a  tak¿e wystawa w oprawie graficznej autorstwa Ma³gorzaty K³oszewskiej, któr¹ mo¿na obejrzeæ    
w siedzibie biblioteki. Prezentowana wystawa przybli¿a historiê instytucji, wieloletnich pracowników,          
a tak¿e pokazuje zmiany, jakie zasz³y w funkcjonowaniu biblioteki na przestrzeni lat.

Zapraszamy.

Oprac. Daria Lisiecka

STOJADLA CHALLENGE 2022!
Z radoœci¹ prezentujemy finalistki jubileuszowego wyzwania czytelniczego „60 KSI¥¯EK NA 60 LAT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MIÑSK 
MAZOWIECKI”. Pierwsz¹ z nich jest Wanda Wójcik, kolejne to Urszula Gryz i Katarzyna Sokó³. Panie przeczyta³y 60 ksi¹¿ek z listy 
zaproponowanej przez bibliotekê, wœród których znalaz³y siê pozycje takie jak: romans, poezja, krymina³, biografia, fantasy, komiks i wiele innych. 
Nagrodami by³y albumy ksi¹¿kowe, ufundowane przez bibliotekê. Serdecznie gratulujemy zaanga¿owania, wytrwa³oœci, a przede wszystkim pasji 
czytania. Jednoczeœnie przypominamy, ¿e wyzwanie trwa do koñca roku.  Czekamy na Was!

Oprac. Daria Lisiecka

Jubileuszowa wystawa



www.zlotuptaka.eu

ponad 25 lat
doœwiadczeñ

milion
zrobionych zdjêæ

latamy
filmujemy

fotografujemy
 

604 44 22 45
jacek@modelex.pl

zdjêcia i filmy z lotu ptakazdjêcia i filmy z lotu ptaka

dokumentacje prowadzonych inwestycji

tereny pod inwestycje drogowe

akweny, prace melioracyjne

u¿ytki rolne - pomiary, wyceny, szacowanie stanu upraw

uprawy leœne - ocena stanu zadrzewienia

obiekty sakralne - œwi¹tynie, cmentarze

promocja obiektów turystycznych: hoteli, pensjonatów itp.

nieruchomoœci - zdjêcia dokumentacyjne do ofert sprzeda¿y

promocja miast i gmin - zdjêcia panoramiczne i punktowe 

 


